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वलजजर चटेकीण आऩरी नखे खाण्मात भग्न शोती.  
“फीटाडव, भी आता उफरे आशे.”  
“ठीक आशे, तू केव्शाऩावून एकाच जागेलय ऩडून आशे,” ऩोऩट म्शणारा. 
“आता जा आणण कोणारा तयी त्राव दे, द ुःख दे!” 
“ऩण कवे?” वलजजर ने वलचायरे. “जाऊ तयी क ठे?” 
“फ्रीम्ऩच्मा ळेतात जा,“ फ्रीजम्ऩचा ऩरयलाय त झ्मावाठी मोग्म आशे,  

ततथे डजेव्शड प्रीम्ऩ, फे्रड फ्रीम्ऩ आणण त्माची फामको प्रोयेन्व याशत.े 



वलजीरने आऩल्मा ऩोऩटाचा वल्रा ऐकरा. ततने स्लतुःरा 
एका घयग ती भाळीच ेरूऩ घेतरे आणण फ्रीम्ऩ पाभम लय गस्त 
घारामरा गेरी. 

डजेव्शड फ्रीम्ऩ घोयत झोऩरा शोता, ऩण त्माच्मा शातात भाळा 
भायण्माची जाऱी शोती. त्मारा भाळाांच्मा प्रत्मेक जातीचा याग शोता 
वलळेऴ करून घयेरू भाळी ”भ स्का-डोभेजस्टक“ चा तय पायच याग शोता. 
आता न कतचे गाईच ेदधू काढण्माच ेकाभ वांऩलरे शोत,े त्माभ ऱे भाळा 
भायण्मावाठी त्माच्माकड ेबयऩूय लेऱ शोता. 



वलजजर एका वाभान्म भालळवायखी डजेव्शडच्मा टकरालय फवरी, भग ती 
त्माच्मा नाकालय फवरी, भग चारत चारत ती गारालरून त्माच्मा 
कानाजलऱ आरी आणण त्मारा ऩामाने ग दग ल्मा केल्मा. डजेव्शडने भाळा 
भायण्माची जाऱी फपयलरी, तो ती कळीशी फपयलू ळकत शोता. तीन लेऱा  
चाांडाऱीण पटक्माऩावून लाचरी. 



व डाच्मा बालनेने वलजजरने णखडकीतून फाशेय ऩाहशरे. खयांतय ती वूड 
घेण्माची मोजना तमाय कयत शोती. ”वलजजर,“ ततने स्लतुःरा म्शटरे, 
“त्मा टकल्माने आज भरा पटापट भारूनच टाकरे अवते. आता भी 
रलकयच त्माचा अवा फदरा घेईर की तो आम ष्मबय रषात ठेलेर.” 

त्मानांतय वलजजर आऩल्मा घयी गेरी आणण अांथरुणालय झोऩरी आणण 
छताांकड ेऩाशत ऩाशत ती ततच्मा मोजनेचा वलचाय करू रागरी. 



अचानक ती उठरी आणण वाऩाच्मा कातडीची ततची चप्ऩर नीट केरी 
“फीटाडव,” चटेकीण म्शणारी, ”ऐक त्मा म्शाताऱ्माच्मा डाव्मा शातात 
भाळा भायणायी जाऱी शोती, माचा अथम तो डालख या आशे. रेफ्टी आशे.” 

“भी डाव्मा शाताच्मा भोज्माच ेरूऩ घेत ेआणणां भग भी ठयलेन की त्माने 
भरा वतत त्माच्मा शातात घारामरा शले. भग भी त्मारा चाांगरी अद्दर 
घडलत.े“ “शाच भागम आशे, वलजजर,” फीटाडव ऩोऩटाने म्शटरे. ”त्मारा 
चाांगरा धडा लळकल.” 



द वऱ्मा हदलळी वूमोदमाच्मा आधीच वलजजर फ्रीम्ऩच्मा टऩारऩेटीच्मा 
जलऱ घेऱ्मा घारत शोती. वूमम लय आल्मालय डवेलटच्मा डाव्मा शातात 
भावमा भायण्माची जाऱी आणण उजव्मा शातात ऩत्र शोते. 

अये फाऩ ये!  जी कधी चटेकीण शोती ती आता शातभोजा 
झारी शोती. ऩत्र ऩोस्ट केल्मानांतय डवेलटने ततरा ऩाहशरे.  

"फ्रीम्ऩ बल्मा भाणवा आज त झा बाग्मळारी हदलव आशे.” त्माने 
स्लतुःराच म्शटरे. आणण शातभोजा घेऊन तो ख़ ळी-ख ळीत घयी आरा. 



डवेलट प्रत्मेकलेऱी तो शातभोजा घारत अवी. तोंड ध ताांना, दाढी कयताांना, घड्माऱारा 
चाली देताांना, नाक कोयण्माच्मा लेऱीच पक्त तो शातभोजा काढत अवे. नाष्टा 
कयताांना, द ऩायच्मा जेलणाच्मा लेऱी आणण यात्रीच्मा लेऱी खाताांनाशी तो शातभोजा 
घारून फवामचा, जणू तो शातभोजा त्माच्मा ळयीयाचा एक हशस्वाच झारा शोता. 
वलजजरने डवेलटरा वलम रागण्माची लाट ऩाहशरी आणण भग ततने ततचे यांग 
दाखलामरा व रुलात केरी. आता डवेलटस्लतुःरा भाळा भायण्माच्मा म द्धात शयत ऩाशत 
शोता. तो भावमा भायण्मावाठी उड्मा भायत शोता, लेडालाकडा ऩडून तो भावमा 
भायण्माचा प्रमत्न कयत शोता ऩण वलजजर कधी शाताच्मा मा फाजूरा तय कधी 
त्माफाजूरा झटका देत शोती. त्माभ ऱे कोणतीच भाळी भयत नव्शती. 



माभ ऱे कधी कधी डवेलट खूऩ द ुःखी शोत अवे. त्माने भावमाांच्मा 
वलरुद्ध जणू म द्ध ऩ कायरे शोत.े तो घयातल्मा छोट्मा-छोट्मा 
भावमाांच्मा भागे रागत शोता. त्माचा प्रत्मेक पटका भावमावोडून 
इतय गोष्टीांलय ऩडत शोता.  



ळेलटी प्रोयेन्व फ्रीम्ऩ ने वलचायरे “काम फाफा त म्शी फये आशात ना?”  

“भी एकदभ ठीक आशे,“ डवेलट खोटे फोररा. “जेव्शा ऩावून त म्शी शा शातभोजा 
घातरा आशे ना तवे्शाऩावून त म्शी लेड्मावायखे लागत आशात.” फे्रड फ्रीम्ऩ 
म्शणारा. मालय डवेलट म्शणारा, “घयात कोणी लेडां अवेर तय तो तू आशे, भी  

शा शातभोजा लाऩयामचा अजजफात वोडणाय नाशी. तू नीट ऐकून घे.”  

प्रोयेन्व ने वलनांती केरी, “फाफा त म्शी एकच हदलव तो शातभोजा घारू नका भग 
फघा काम शोत ेत.े”  डवेलट म्शणारा, “नाशी भी बफरक र तवे कयणाय नाशी.” 

ऩण  डवेलटचा भ रगा आणण त्माची फामको वतत त्माच्मा भागे रागरे. 
ळेलटी चटेफकणीच ेधैमम खचरे आणण ततने फे्रड आणण प्रोयेन्वरा धडा 
लळकलामच ेठयलरे. ततने दोघाांच्मा न हदस्रणाऱ्मा ळयीयाच्मा बागालय खाज 
आणरी. त ेदोघे जजतके खाजलामच ेतततकी खाज लाढत शोती. 



त्माहदलळी यात्री जेलणाच्मा लेऱी चटेफकणीने त्माांच्मा भटणाच्मा 
बाांड्मात स्पोट केरा आणण त्माच ेवगऱे ऩाणी वगऱीकड ेऩवयरे. 

आणण वकाऱी तय चटेफकणीने घय शरलून वोडरे,  त्मा घयाची 
प्रत्मेक लीट भदत भागत यडत शोती.  



त्माहदलळी द ऩायी ऩ रालरून द ुःखीभनाने जात अवताांना त्माच्मा रषात 
आरे की, त्माच्माफयोफय ज्मा वलचचत्र गोष्टी घडत शोत्मा, त्माच ेकायण शा 
शातभोजाच आशे. फे्रड आणण फ्रोयेन्व फयोफयच वाांगत शोत.े शा शातभोजाच 
अऩयाधी आशे. त्माने तो शातभोजा आऩल्मा शातातून काढून नदीत पेकरा. 
 

वलजजर शातभोज्माने ऩाण्मातच स्लतुःच े
चटेफकणीच ेरूऩ घ्मामरा व रुलात केरी. 



आणण शो ,वलजजररा ओरे व्शामरा आलडत नव्शत.े (ततने 
रशानऩणाऩावून कधीच आऩल्मा जीलनात आांघोऱ केरी नव्शती. 
कधीतयी ततने पक्त ततच ेबमांकय शात ध तरे शोत)े. नांतय ती जोयात 
उड्मा भायत, ग यग यत, थकरी आणण शऱूशऱू नदीत फ डामरा रागरी. 

डडवलटने शे वलम ऩाहशरे आणण त्माचा वलवलावच फवरा नाशी. तळी तय 
वलजजर अत्मांत लबतीदामक आणण बमानक हदवत शोती.ऩण डवेलटरा  
आऩल्मा कोणत्मा लभत्रारा ऩाण्मात डूफताांना ऩाशणे ळक्म नव्शत.े त्माने 
रगेच ऩाण्मात उडी भायरी आणण नदीत ऩोशत जाऊन त्माने त्मा घाणेयड्मा 
चटेफकणीरा ऩकडरे आणण भग ततरा फकनाऱ्मालय घेलून जाऊ रागरा. 



अर्धमाम यस्त्मात चटेकीण बमानक हदवण्माच्मा फदल्मात ती 
राजत शोती. ततच्मा डोळ्मात कृतसता हदवत शोती. आणण 
ती शवत शोती. शे ऩाशून डडवलट रा आवचमम लाटरे. नदीच्मा 
स्लच्छ ऩाण्मात वलजजरची छान आांघोऱ झारी शोती आणण 
ततची वगऱी घाण ऩाण्मात लाशून गेरी. 



स्लतुःरा लाचलण्माच्मा ऐलजी त ेजेव्शा नदीच्मा 
फकनाऱ्मालय ऩोशचरे तवे्शा आवचममकायकरयत्मा डवेलट एका 
पे्रभऱ म्शाताऱ्मा स्त्रीरा जलऱ घेलून फवरा शोता. 

वाांगण्माची गयज नाशी, वलजजर आणण डवेलट एकभेकाांच्मा पे्रभात 
ऩडरे. भग त ेवललाहशत जोडऩे जोडीने त्मा पाभमलय याशू रागरे. 



त्मानांतय वलजजर कधी कां टाऱरी कधी कधी ती आणण डवेलट फे्रड 
आणण फ्रोयेन्व फयोफय ऩत्त ेखेऱत अवत. फीटाडव ऩण 
त्माांच्माफयोफय खेऱण्मात वाभीर शोत अवे. ऩोऩट म्शणारा, “भरा 
लाटतां की भरा आता मा भाणवाांच्मा फयोफयच याशामरा शले.  

आता भाझ ेजीलन एकदभ लेगऱे शोईर.” 

वभाप्त 


